
 

1.2 Tworzenie możliwości 
dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji 

CEBBIS: Sektorowe wsparcie dla innowacyjności w Europie 
Środkowej 

Czas trwania: od kwietnia 2010 do marca 2013 

Partner wiodący: Park Nauki AREA (Włochy) 

Partnerzy: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach, Agencja 
Rozwoju Przemysłu (Warszawa), Agencja Promocji Biznesu w Styrii (SFG) (Austria), 
Brandenburska Rada Rozwoju Ekonomicznego (ZAB) (Niemcy), Centrum Wirtualnego 
Wymiaru (VDC) (Niemcy), Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, (Czechy), INNO-SKART 
(Węgry), Regionalna Agencja Innowacji Regionu Zadunajskiego Środkowego (CTRIA) 
(Węgry), Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Zadunajskiego Zachodniego (WESTPA) 
(Węgry), TEHNOPOLIS (Słowenia) 
 
Budżet całkowity: 2 204 663,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 785 462,41; 
Dofinansowanie z EFFR-u dla GAPP-u: 197 450,00 € 
 
OPIS PROJEKTU: 
Projekt CEBBIS jest ukierunkowany na lepsze wykorzystanie potencjału i możliwości 
innowacji, jakie tkwią w większości przedsiębiorstw, poprzez ułatwienie im dostępu 
do nowych narzędzi informatycznych umożliwiających opracowywanie i wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań w przemyśle – szybciej i niższym kosztem. 
 

Cele realizowane będą poprzez: 
 promocję i rozpowszechnienie nowych metod i narzędzi informatycznych 

ułatwiających i przyspieszających wprowadzanie innowacji (takich jak: Rapid 
Prototyping, Lean Manufacturing, Product Design Management itp.) w sytuacji braku 
w przedsiębiorstwie środków finansowych i personelu inżynieryjno-technicznego, 
który mógłby generować innowacyjne pomysły oraz wdrażać innowacyjne produkty 
i procesy produkcyjne, 

 przeprowadzenie serii działań pilotażowych, które doprowadzą do wypracowania 
koncepcji „centrów usług proinnowacyjnych” działających na terenach parków 
technologicznych, klastrów, większych ośrodków przemysłowych, w których 
wspomniane wyżej techniki i metody byłyby udostępniane przedsiębiorcom, 

 intensyfikację współpracy przedsiębiorstw z sektorem B+R. Działania pilotażowe będą 
realizowane w formie warsztatów dla przedsiębiorstw prowadzonych przez personel 
naukowo-badawczy instytutów i szkół wyższych. Powinno to zaowocować lepszym 
wykorzystaniem potencjału sektora B+R do generowania pomysłów innowacyjnych 
i ich wdrażania w przedsiębiorstwach przemysłowych. 
W ramach projektu opracowano już raport „Bariery rozwoju innowacyjności 
w polskim przemyśle”, który został przekazany do Ministerstwa Gospodarki, gdzie jest 
wykorzystywany m.in. do prac nad Programem Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP). 

Głównym przewidywanym rezultatem realizacji projektu CEBBIS będzie stworzenie 
„systemu narzędzi” składającego się z instrukcji, poradników i modułów szkoleniowych 
praktycznych metod nadzorujących procesy innowacji w MŚP działających w wybranych 
sektorach. System będzie zawierał wszystkie praktyczne kroki, jakie będą musiały powziąć 
instytucje otoczenia biznesu (IOB) i MŚP w celu efektywnego wdrożenia działań 
innowacyjnych. 

Działania realizowane przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A.: 

1. raport dotyczący barier rozwoju i podwyższenia jakości innowacji na Górnym Śląsku, 
2. nowe modele wsparcia transferu technologii, 
3. koncepcja usług proinnowacyjnych, klasyfikacja usług proinnowacyjnych i ich 

wykorzystania – stworzenie bazy danych, 
4. rozwój Centrów Kompetencji świadczących usługi proinnowacyjne,  
5. pilotażowe wdrażanie wybranej usługi – wizualizacje komputerowe w projektowaniu 

i rapid prototyping dla przedsiębiorców. 

http://www.cebbis.eu/ 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu dla Europy Środkowej. 

Zdjęcia obrazujące realizację działań zostały 
pobrane ze strony projektu oraz 

udostępnione przez partnera (GAPP) 

http://www.cebbis.eu/

